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 חוקרי ההלכה הסיקו מהעובדא, שבית שמאי ובית הלל הקימו להם בתי מדרש
ת מיוחדות לכל אחד ו  מיוחדים לתלמוד ההלכה, שבלי ספק היו שיטות כלליות תקרי
 מה״בתים״ בנוגע לדרישת תודה שבעל־פה בכלל. אין להסתפק בזה בלבד. שביש
 נוטים תמיד, או כמעט תמיד, לחומרא, וב״ה — לקולא. ״היא גופה טעמא בעי״.
 ה״קפדנות״ של שמאי הזקן, בתור בסיס להחומרות של בני ה״בית״ שיסד, או שנוסד
י סובר, ששמאי עצמו, בעודנו בחייו, יסד את ״ביתו״), אינה ו ל ת  עיי חלמידיו (
 באה בחשבון. כלום לא שמאי הוא שאמר ב״אבות״: ״והוי מקבל את כל האדם בסבר
 פנים יפות״ ז אבל דבר בדוד ומסרס בהגדרת ההבדלים העיקריים שבשיטות שני

 ה״בתים״ לא העלו.

 עמדו על דבר זה, מבחעה אחרת אמנם, גם בספרות הקבלה והתםידות.
 ביש שרשם מבחינת הגבורה, וב״ה — מבתינת החסד. ירדה התורה ונתלבשה בכל
 הדברים הגשמיים שבעולם הזה בשביל לבררם ולתקנם. ובירור זה הוא בשני אופנים.
 ב״שמאל דוחה״ וב״ימין מקרבת׳. הדברים האסורים והטמאים לגמרי אין להם
 בירור ותיקון אלא בדחייה, בחינת ״באבור רשעים רנה״ (אלא, שהמדובר כאן הוא
 לא על הרשעים, כי אם על הרשעות: ״יתמו תטאים״ ולא ״יתמו חוטאים״), ולתכלית
 בירורם יבאו לעת קץ, ב1נוך ש״הרשעה כולה כעשן תכלה״ ו״את רוח הטומאה אעביד
 מן הארץ״. הדברים המותרים, שהם הם כל דברי הרשות שבעולם, שאין בהם לא
 טומאה ולא קדושה, לא איסור ולא מצוד״ בירורם הוא בקירוב, בהעלאת ניצוצוח
 הקדושה שבהם על־ידי שיפורם ותיקונם של אותם הדברים באמצעות ההשתמשות
 בהם לצרכי מצוות ומעשים טובים. במה דברים אמורים ז בדע המוחלט. ובהיתר
 המוחלט. אבל ישנם הרבה דברים של היתר שנתערבו בהם כוחות של רע, ונחלק•
 חכמים על אומן בירורם: אם בבחינת ״שמאל דוחה״, כדעת ב״ש, ששרש נשמתם
ת עליונות, או בבחינת ״ימין מקרבת״, כדעת ב״ה, ששרש נשמתם הוא  הוא מגמרו
 מחמדים עליונים. בית שמאי מחמירים, ומצריכים לבער את הרע בהחלט, גם את
 ״דקות הרע״, גס את הרע שאיננו ניכר ונראה ונגלה כל כך. וזהו גם םוד מחלוקתם
 אם ״שמיס קדמו״. כדברי ב״ש, או ״ארץ קדמה״. כדברי ב״ה. שמיס יארץ הס
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 בחינות מחשבה ומעשה. לב״ש לא די מה שמעשה האדם יהיה כראוי. אף מחשבת•
 צריכה להיות נקיה מכל שמץ דע. ב״ה מסתפקים במעשה, אם זך וישר פעלו של אדם.

 אם נגדיר את ״דקות הרע״, שנחלקו עליה ב״ש וב״ה אם צריכה ביעור מ!
 העולם, במובן זה של רע בכח ולא בפועל, נבין את רובי ההלכות שנחלקו בהן ב״ש
 וב״ה באופן זה: רובן הגדול של אותן ההלכות הן בגזירות של חכמים. ב״ש גוזרים.
 וב״ה לא גוזרים, או שב״ש מרחיבים את הגזרה, וב״ה מצמצמים אותה. מה תכונתה
 של הגזרה בכלל ו אין גוזרים םתם איםוד על איזה דבר, אלא אם כן יש מקום
 לחשוש שמתוך דבר זה יבאו גם לידי איסור גמור. האיסור הגמור איננו אפוא
 לעינינו עדיין, אלא שאותו הדבר הנגזר משמש מבוא והקדמה אליו. ובכן: אם איסור
 בפועל אין באותו דבר, שהגזירה חלה עליו, הרי איסור בכת יש בו — יש בכתו שד
 אותו דבר להביא לידי תוצאות של איסור ורע. ב״ש, שמצריכים שהעולם יהיה
 מזוכך ונקי אף ב״דקות הרע״, אף בדע שהוא רק בכח בלבד, מחמירים יותר בגזירות,

 וב״ה, המחשיבים בעיקר את המעשה והפעולה, מקילים בגזירות.

 ואני רוצה בזה להוכיח, שהקו הזה של ״בכח״ ו״בפועל״ חודר וחורז בתוך
 הרבה הלכות פרטיות, שנחלקו בהן ב״ש וב״ה. ב״ש מביטים על הדבר כפי מה
 שהוא עדיין בכה, וב״ה משקיפים עליו מבחינת יציאתו לסועל. אם יש בקו זה גם
 כדי לבאר, כאמור למעלה, את יסוד דובי החומרות והקולות של ב״ש וב״ה בגזירות
 חכמים, הרי יהיה בזה מטביעת קלסתר סניהן של שיטות ב״ש וב״ה בכלל. אבל אם
 גס לא נקבל קו זה, כתותם־תכנית כללי של שני ה״בתים״ הגדולים, הדי עי
 כל סנים שרטוט אחד, ושרטוט יסודי, מתוך אותם השרטוטים המסמנים את ציור

 סני שיטה ידועה, חושבני שודאי יש כאן.

 בין אותן ההלכות שאביא ישנן גם כאלו, שהקו הזה (של ב״כח״ ו״בפועל׳*
 איננו בולט בהן ביותר, ויש אולי מקום לדון אם זהו באמת יסוד מחלקותם בהן. לא
 נמנעתי בכל זאת מלהביא גם אותן. ומשני טעמים: מהצד האתד, אס אץ באותן
 ההלכות כדי יסוד חזק שהקו הזה יתבסס עליו, יש בהן בכל זאת משום סניף וסעד
 לכך, בתינת ״חזי לאצטרוסי״, ומהצד השני הרי אותן ההלכות שהקו הזה מרגש
 בהן ביותר מסיצות מצידן אור גם על אלו.ההלכות ״הקלושות״ מבחינה זו, ומוכיחות
 לנו שאמנם אותו קו ״קלוש״ הוא היסודי שבהן, בתינת ״בא זה ולימד על זה״. אלא
 שאף אס נסיר אי־אלו מההלכוח מן החשבון, מספיקות הנשארות כדי לקבוע את הקו

 האמור בשיטות ב״ש וב״ה.
• 

1 נחלקו ב״ש וב״ה על נוסת ברכת האש במוצאי שבת:  במשנה ברכות

 ב״ש אומרים: ״שברא מאור האש״, וב״ה אומרים: .,,בורא מאורי האש״. ובגמרא שס

 1 בא ב.



 שד לאור ההלכה

 אמרו: ״בברא ובורא כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי במאור ומאורי, דב״ש םברי חדא
 נהורא איכא בנורא, וב״ה םברי טובא נהורא איכא בנורא. תניא נמי הכי: אמרו
 להם ב״ה לב״ש, הרבה מאורות יש באור (שלהבת אדומה, לבנה וירקרקת)״. והגר״א
 מווילנא ב״שנות אליהו״ תמה בשתים: ראשית, הלא בפירוש נחלקו ב״ש וב״ה גם
רז  בבדא ובורא, ועוד: וכי יחלקו ב״ש על המציאות, הרי באמת יש כמה גוונים באו
 ואמר הגר״א זיל דבר נאה. ״בבדא ובורא לא פליגי״, כי באש שייכות שתי הלשונות,
 שהקב״ה ברא את יםוד האש, וגם אנחנו מוציאים בכל יום אש בפועל מתוך אותו יסוד
 האש, אלא שב״ש םובדימ שברבת ההודאה היא על יסוד האש, ולכן אומדים ״ברא״
 לשון עבר, שזה כבר נברא מששת ימי בראשית, וגם ״מאור״ לשון יחיד, כי בהאש
 כפי מה שהוא בכח, ביסודו, ״חדא נהורא איכא בנורא״, ואין שם תילוקי גוונים,
 וב״ה סוברים, שהברכה היא אף על האש שאנו מוציאים בפועל, ולכן אומדים ״בודאי,
 שהוא גם לשון חוה, ו״מאודי״ לשון רבים, שבאש הנגלה ודאי ״הרבה מאורות יש
 באור״. יוצא אפוא, שב״ש מחשיבים את הדבר כפי מה שהוא בכח, וב״ה מעריכים

. 1  אותו מנקודת הוצאתו לפועל

 ובמסכת פאה י־ שנינו: ״כל עומרי השדה של קב קב ואחד של ארבעה קבין
 ושבחו — ב״ש אומרים: אינו שכחה, וב״ה אומדים: שכחה״. ופרשו בר״ש ובתוספות
 יו״ט (והוא מירושלמי) בדעת ב״ש, שסוברים, שאנו רואים כאילו היה העומד הגדול
 מחולק לארבעה עומרין של קב קב, כמו כל עומרי השדה, וד׳ עומרין אינם שכחר.
 וב״ה ״לית להו רואיך/ אנו רואים כאן אותה הנקודה: ב״ש סוברים שאע״ט
 שבפועל אין העומד הגדול מחולק, אבל בכח הדי יש בו החלוקה, שכל מתחלק יש

 2 ויש מקום לומר שכשם שנחלקו ב״ש וב״ה באור הטבעי, כך נחלקו מעין זה באור
 הנסי. ,בית שמאי אומרים יום ראשון — של חנוכה — מדליק שמונה, מכאן ואילך
 פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילן׳ מוסיף
 והולך״ (שבת כ״א בי). בעצם כבר היה בלילה הראשון, בשעת הנס של פך
 השמן, שמן של נס על כל שמונה הלילות, שהרי כבר נתעצם כהו של השמן פי
 שמונה (ראה ב״המועדיס בהלכה״, עמוד קנ״ח, בשם הגריח םולובייציק ז״ל,
 שהנם לאי היה בכמות• בתוספת שמן, אלא באיכות, שניתוסף כחו, שכן אינו
 כשר להדלקת המנורה שבמקדש אלא ״שמן זית״, היינו שמן שגדל על עץ זית,
 ולא שמן של נם). למהרתו, לא היה להם שמן של נם אלא כדי שבעה ימים,
 וכן בכל לילה היה השמן הולך והסוד. פוחת והולך. אלא שכל זה היה בכח ולא
 בפועל. בכחו של השמן לדלוק פי שמונה. בפועל, היה להיפך: ביום הראשון ראי
 הנם בלילה אחד בלבד, ולמחרתו ראו עוד בלילה אחד, וכן בכל לילה הוסיפו
 לראות הנם. ובכך נחלקו בית שמאי ובית הלל: ב״ש לשיטתם מחשיבים את
 הדרך כפי מה שהוא בכה, וביה לשיטתם מעריכים אותו מנקודת הוצאתו לפועל

 3 פיו פ״א.



 לשיטות בית שמאי ובית הלל

 בו כח החלוקה עוד קודם שנחלק בפועל, ואנו אומרים ״רואיין כאילו הוא מחולק*
 וב׳׳ה שהולכים אחדי הדבר כפי מה שהוא בפועל ״לית לחו רואיך.

 ושם* שנינו: ״העומד שהוא םמוד לגפה ולגדיש ולבקר ולכלים ושכחו —
 ביש אומדים: אינו שכחה, וב״ה אומרים: שכחה״. ופירש הרע״ב בפירוש השני
 וכן פירש הגר״א בשנרא, שטעם ב״ש הוא שכיון שהניחו אצל דבר המםויים עתיד
 הוא לזכרו. גם פה יוצא אפוא, שב״ש מחשיבים אח הדבר כפי מה שהוא בכה,
 שבפועל עדיין לא זכרו, ובדמ כיון שאצל דבר המסוים הוא מונח ועתיד הוא לזכרו.
 הדי הוא כמו שכבר זכור בכח, וב״ה סוברים כיון שבפועל עוד לא זכרו הרי זה

 שכחה.

: ״רבי שמעון בן יהודה אומד משום דבי יוסי: לא י י  ובמסכת מעשר שנ
 נחלקו ב״ש וב״ה על פירות שלא נגמרה מלאכתן וכר, ועל מה נחלקו ז על פירות
 שנגמרה מלאכתן, שב״ש אומדים: יחזור מעשד־שני שלהם ויאכל בירושלים, וביה
 אומרים: יפדה ויאכל בכל מקום׳,׳. ובגמרא״ מפרשים פלוגתתם, שב״ש סוברים
 ״מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמייך, וקלסוהו מתיצות ירושלים למעשר שני
 ושוב אי־אפשד לסדותו, וב״ה סוברים ״לאו כמי שהורמו דמייך, ולא קלטוהי
 מתיצות. ״כמי שהורמר ו״לאו כמי שהורמר — הוא הוא אותו הנדון: אם מעריכים
 את הדבר גם כשעודנו בכת, או שחשיבותו הוא רק בהוצאתו מן הכת אל הסועל
 (ושבטבל בכלל יש בכח הקדושה של. תרומה, הוא דבר המתבאר מכמה מקומות. ראה
 בדא״ש נדרים. דף י״ב, לענץ שתרומה אינה דבר הנדוד, ועוד. (ואין כאן מקום).

 ובשבת' נחלקו ביש וב״ה אם מותר לעשות בערב שבת מעשה, שעי״ז תיעשה
 מלאכה בשבת, שב״ש אוםדיס וב״ה מתירים. בבבלי פירשו טעם איסורם של ביש
 משוס שביתת כלים, אבל בירושלמי אמרו שהאיסור לב״ש הוא בעצם המלאכה,
 שלמדו מפסוק ״ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך״, שיכל (״כל״ מלשון ״כלה״)
 כל מלאכותיו בשער. מםתבר, שאף להירושלמי אין כאן איסור של תורה ממש לב״ש,
 והפסוק הוא בגדר אסמכתא. אבל למה באמת אסור בערב שבת לעשות מלאכה
 שתיגמר בשבת? ונראה לומר, שאף על פי שמן התורה אין תילול שבת אלא בחילול
 בפועל ולא בכח, מכל מקום חכמים אסרו, לבית שמאי, לפי דרכם ושיטתם, אף בחילול
 בכח, וזה שעושה מעשה קודם השבת, שבהכרת תיעשה על ידי כך מלאכה בשבח*
 כגן ששרה דיו וסממנים וכרשינים בערב שבת באופן שהמלאכה תיעשה בשבת,
 וכיוצא בזה, הרי אף שתילול שבת בפועל אין כאן, שהרי עדיין לא שבת הוא ואץ

 4 משנה ב.
 5 ס״ג כדו.

 6 מכות, כ ב .
 7 יז ב והלאה.



 שו לאור ההלכה

 חילול שבת בחול, ואחד כך בשבת כשתיעשה המלאכה הרי האדם אינו עושה אז
 כלום והמלאכה נעשית מאליה, מכל מקום יש כאן בשעת עשיית האדם חילול שבת
 בכח, כיון שמתוך אותו מעשה שעושה עתה בהכרח יתהווה מזה אחר כך חילול

 שבת.

 ויש להוםיף: ב״ש וב״ה הולכים בזה בשיטת רבותיהם, אבות ה״בתים״, שמאי
 והלל עצמם. הרי ״אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא
 בהמה נאה אומר זו על שבת, מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את
. כשם ששמאי היה  הראשונה. אבל הלל מדה אחרת היתד, לו... ברוך ד׳ יום יום״ 8
ל שבת בחול. טעם אחד לשניהם: ו ל י ד שבת בחול, כך אוסרים ב״ש ח ו ב  נוהג כ
 אף שבחול אין בפועל לא כבוד שבת ולא חילול שבת, מכל מקום בכח יש כאן גס
 כבוד וגם חילול. והלל סובר ,,ברוך ד׳ יום יום״, שהברכה לדי היא בכל יום ויום
 על מה שמתגלה לפנינו עכשיו בפועל (כעין מה שסוברים בברכת האש להגר״א).

 וכשם שסובר הלל בכבוד שבת, כך סוברים ב״ה בתילול שבת.
: ״כלכלת  ויש מקום להוסיף לבאר עם זה מחלוקת ב״ש וב״ה במעשרות'
 שבת (שיחדו בחול כלכלת תאנים על שבת), ב״ש פוטדין וב״ה מחייבין״. ב״ש
 סוברים, שדוקא שבת עצמה קובעת למעשר ולא היחוד מחול לשבת, וב״ה סוברים
 שאף היחוד לשבת קובע. בהשקפה ראשונה לכאורה סברותיהם כאן הפוכות, שהד*
 ראינו שדוקא לב״ש שייכת קדושת שבת בחול, ולא לב״ה. אבל באמת אדרבה אף
 כאן הם נכונים לשיטתם. לענין קביעת מעשר הרי אין אנו מביטים על הדבר כפי
 מה שהוא בעצם, אלא על דעתו ומחשבתו של האדם. ״המעלה טירות מגליל ליהודה
, וכן בגמר מלאכה,  או עולה לירושלים, אוכל מהם עד שמגיע למקום שהוא הולך״ ״
 שאם רוצה ליבש התאנים לגרוגרות לא נקרא גמר מלאכה עד שיתייבשו ואם רוצה
 לאכול התאנים לחים הגמר מלאכה הוא קודם. אף בקביעותה של שבת סובר ריש
, שאפילו שבת לעצמה אינה קובעת הסירות שלא לקטן לכתחילה לצורך , 1 ש י ק  ל
,  שבת. הדי שהקביעות באה מצד דעתו ומתשבתו של האדם. ואף ר׳ יוחנן שמובר ״
 ששבת קובעת גם כשלא ליקטן לצורך שבת, הרי זה מפני שעל כל פנים עכשיו
 שרוצה לאכול מהם בשבת, רצון זה קובע אותם. לפי זה לבית שמאי, ש״כל
 ימיו אוכל אדם לכבוד שבת״, הרי כשמוצא בהמה ומייחדת לשבת׳ עדייו אץ זה יחוד
 גמור, שהרי למחר כשמוצא אחרת נאה הימנה מניח את האחרונה לשבת ואוכל אה
 הראשונה. נמצא, שכשאדם קובע איזה מאכל לשבת, עדיין אץ זו קביעות גמןרה,

 8 ביצה, טז א.
 9 פיר מ״ב.
 10 פ״ב מיג.

 11 ירושלמי, מעשרות, פ״ב ה״ג.
 12 שם.
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 ולהן סוברים ב״ש שכלכלת שבת שיחדה בחול אין זה יחוד ואין זו קביעות ופטורה
 ממעשר בחול. אבל לב״ד. שאין צורך כלל לקבוע בחול על שבת, שאין כבוד שבת
 בחול, אם אנו רואים שהאדם ייחד וקבע איזה מאכל לשבת ודאי שכבר יש לו על
 ימי חתול די צרכו וסיפוקו, שאם לא כן לא היה קובע כלל לשבת, ולכן הרי זו קביעות
 גמורה, שעיקר הקביעות באה רק על ידי דעת האדם, וזה הרי נתכוין לייחד יחוד

 גמור על שבת שלא יחזור בו.

 ובסוטה ״ נחלקו ב״ש וב״ח ב״מתו בעליהן (של הסוטות שנסתרו) עד שלא
 שתו ־־־ ב״ש אומרים נוטלות כתובה ולא שותות, וב״ה אומרים או שותות או לא
 נוטלות כתובה״ (ר״ל: מתוך שלא יכולות לשתות, לא נוטלות כתובה). בגמרא ביארו
 טעם סלוגתתם: ״ב״ש םברי שטר העומד לגבות כגבוי דמי (ולכן האשד״ שיש לח
 שטר כתובתה, היא המוחזקת, והיורשים שבאים להפקיע כתובתה מספק שמא
 נטמאה, עליהם הוא שחל הכלל של ״המוציא מחברו עליו הראיה״), וב״ה םבדי שטר
לכן האשה שבאה לגבות כתובתה עליה להביא ראיה ו )  העומד לגבות לאו כגבוי דמי
 שלא נטמאה)״. ״כגבוי דמי״ או ״לאו כגבוי דמי״ — היא היא אותה הנקודה: בפועל

 החוב עוד לא נגבה, אבל בכת הוא כאילו גבוי. ב״ש וב״ה נאמנים לשיטתם.

נה: נתן לה חטים באתננה ועשאתן  ובבבא־קמא" אמרו, שלב״ש אין שינוי קו
 סולת, ענבים ועשאתן יין, זיתים ועשאתן שמן — ב״ש אומדים: ״גם״ לדבור.
 שעריהם, וב״ה אומרים: ״הס״ ולא שינוייהם. לדרכנו, הוא הדבר: כל שינוי היה בכת
: ״כל תנועה 1  בהדבר גס קודם שנשתנה בפועל (ולשון הרמב״ם ב״מורה נבוכים״ 5
 שינוי ויציאה מן הכח אל הפועל״, וביארו המפרשים: כל תנועה הוא שינוי וכל
 שינוי הוא יציאה מן הכה אל הפועל). לב״ש תל השם אתנן אף על השער, שבשעה
 שנתן לה האתנן, החטים והזיתים והענבים, כבד היה בו בכת השינוי שעתיד להתהוות
 ממנו, הסולת והשמן והיין, מה שאין כן לביה לא חל השם אתנן אלא על מה שהיה
 אז בסועל. ות לעניו קנין בגזלן על ידי שינוי, שבגמרא השווהו להמתלוקת באתנן,
 הדבר תלוי בזה עצמו: לב״ש שינר אינו קונה, שאין זה דבר הדש, שכבר היה הדבר
א השינוי מן הכח אל הפועל, ולב״ה שינוי קונה, שבסועל הרי זה מ  בכח אף קודם ש

 דבר חדש.

, שלב״ש 1 , ות  ואולי יש לראות בזה אף הסבר המתלוקת של ב״ש וב״ה בעדי
. כשם שבאתנן סוברים 1  תודמיס זיתים על שמן וענבים על יין ולב״ה אין תורמים ז

 13 כד א.
 14 סח ב.

 15 ח״ב, הקדמה ה׳.
 16 פ״ה מ״ב.

 17 ודאה תרומות, פ״א ס״ד, בענין אחר. וראה שס בתוייס.



 שח לאור ההלכה

 ב׳׳ש שזיתים ושמן וכן ענבים ויין הם דבר אחד, בך סוברים אף בתרומה, וג״ה אף

1 מצינו שב״ש מחמירים חומרא שאין לה לכאורה שום  ובמשנה בגטין 8
 הבנה כלל. ״כתב לגרש את אשתו ונמלך, ב״ש אומרים פמלה מן הכהונה, וב״ה
 אומרים וכר לא פסלה מן הכהונה״. למה פוסלים ב״ש את האשה מהכהונה, ולו גם
 מדרבנן, כשהגט לא נמסד לה כלל ז לדרכנו יש להטביר קצת. שונה הוא גט אשד׳
 משארי שטרות, שכן בגוף ועצם הגט נתפס כה הגירושין, שהרי צריכים לכתוב
. ה מ ש  או לחתום (לכל אחד מהתנאים, דבי מאיד ודבי אלעזד, כפר דעתו) ל
 והתופפות ״ השוו כתיבת גט לשמה לכתיבת םפר־תורד, לשמה, לענין שלא יועיל
 ביטול לגט כמו שלא מועיל ביטול לם״ת. משמע, שבגט נתפס בעצמותו כח הגירושין
נ מבואר, שעד המעיד על כשדות 0 ן טי י  כמו שנתפט בט״ת כח הקדושה. ובריש ג
 הגס, שנכתב לשמה, הוא מעיד נגד חזקת איסור אשת איש. וכבר עמדו האחרונים:
 איך הוא נגד תזקת אשת איש, הדי הגט עוד לא נמסר כלל להאשה, ואפשר שהגט
 כשד ובכל זאת אם לא ימסרוהו להאשה תשאד אשת איש כמקדם, ואם כן העד
 בעצמותו אינו מוציאה מחזקתה כלל, ומה שעל ידי זד. יםתעף אחר כך הוצאתה
, לענין עד אחד המעיד  מתזקת אשת איש לא איכפת לנו, כדברי הרמב״ס הידועים ״
 שתתיכה זו היא חלב ונאמן, שוב אחר כך כשיאכל מי שהוא את החתיכה בפני עדים
 יתתייב מלקות. והיטב אשר דיבר הרבי מטוכאטשוב, ז״ל", שמעשה כתיבת הגט
י ב . ולכן סוברים ב״ש שמכיון שבכתיבת הגט כ  נחשב ממעשה עצם הגירושין*2
 נתפס בו כח הגירושין, אף על פי שבכדי שהכח הזה יצא אל הפועל יש צורך עוד

 במטירת הגט להאשה, מכל מקום לפסול כהונה מחמירים גם בכת בלבד.

 לדרכנו נבין גם מחלוקת ב״ש וב״ה במשנה בכריתות", לענין קרבן יולדת.
 שב״ש מחלקים בין לילה לשבת: לילה נקרא שעה שאינה ראויה להביא בה קרבן,
 מה שאין כן שבת, וב״ה אינם מחלקים, ואומרים שגם שבת נקראת שעה שאינה
 ראויה להביא בה קרבן. ודאי שהבדל גדול יש בין לילה לשבת, שלילה בעצם אינו
, ושבת בעצם בר קרבן הוא, אלא שאיסור 2 5  ראוי לקרבן כלל, מהכתוב ״ביום צוותו״
 דבר אחר גורם לו, איסור מלאכת שבת. תדע, שבקרבנות צבור, שדוחים את איסור

 הם כשם שסוברים באתנן כך הם סוברים בתרומה.

 פיא א׳.
 גיטין, לב ב
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 סנהדרין, פט״ז ורו.
 ״אבני נזר״, חלק או״ה, סימן יח. בהגהה.

 וראה שם הוכחותיו.
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 24 ז ב.
 25 זבחים, צח א-
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 שבת, באמת מקדיבים אף בשבת. אלא שאם נשקיף על הדבד מצד המציאות בפועל,
 יש לומד שסוף סוף יהיה מאיזה טעם שיהיה הרי למעשה אסור להקריב גם בשבת
 כמו בלילה. ולכן ב״ה, שהולכים תמיד אחדי המעשה בפועל, מדמים שבת ללילה.
 מה שאין כן ב״ש מתלקים ביניהם, שבכת ודאי שבת היא שעת קרבן, מה שאין
, על תשובת ב״ש 2  כן בלילה. נרוית בזה ליישב קושיא שהקשה הד״י אטלינגד, ז״ל 6
 לב״ה, ששבת ראויה על כל פנים לקרבן צבור ולילה גם לקרבן צבור אינו ראוי:
 מה תשובה היא זו, הרי אנו דנים כאן על קרבן יולדת, שהוא קרבן יחיד, ובזה הרי
 אין חילוק בין שבת ללילה (ודאה שם שלא תירץ כלום). לדברינו לא קשה ולא כלום:
 אף בקרבן יוזל יש חילוק בין לילה לשבת, שזה אינו ראוי אף בכה וזה אינו ראוי
 בפועל בלבד, וב״ש הזכירו קרבן צבור רק בתורת הוכחה וראיה, שבצבור שדוחה את

 איםור שבת באמת מותר להקריב, מה שאין כן בלילה.

2 שנינו: ״דגים מאימתי מקבלין טומאה ? ב״ש אימרים משיצודו  ובעוקצין 7
 (חשובים מתים. הרע״ב), וב״ה אומרים משימותו״. הדגים משניצודו והוצאו מהמים
 כבר אינם יכולים לחיות, אלא שבפועל עוד לא מתו. ולכן ב״ש אומרים שמשיצודו
 כבר יש בהם כת המיתה !/,חשובים כמתים״, וב״ה סוברים שעד שלא ימותו בפועל

 אינם חשובים כמתים.
 ושם, בהלכה האחרונה שבמשניות: ״חלות דבש, מאימתי מיטמאות משום
 משקה? ב״ש אומרים משיחרתר, וב״ה אומרים משירםק״. בין להפירוש של
 ״משיחרתר״ שהוא שיעשן להברית את הדבורים, ובין להפירוש ״שיחמם אותם להוציא
, על כל פנים אנו רואים שלב״ש נחשב 2 8  דובשם, אע״פ שעדיין לא יצא הדבש״
ד הוא לצאת, אף שעוד לא יצא בפועל (וכן יש י ת ע  הדבש כמשקה עוד בשעה ש
 מקום לומר אף להגירסא: ״משיהרהר״), ולב״ה כל זמן שלא ריסקן בפועל ממש עדיין

 אינו בכלל משקה.

 המקובלים אומרים, שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי. לדרכנו נבין את
 הדבר כך: תזון העתיד של ״והיה באחרית הימים״ הוא, שהעולם יזדכך וישתפר כל
 כד, עד שגס כ ח ו ת הרע, כסי שהם בהעלם ובמקורם, יחלפו כליל. והס הם כל
 אותם היעודים של ״לא ירעו ולא ישתיתו בכל הר קדשי״, ״את רוח הטומאה אעביר

 מן הארץ״, ושארי יעודי־הקודש של נביאי האמת והצדק.

 26 ״ערוד לנר״, כריתות, שם.
 27 פ״ג מ׳יח.

 28 חרע״ב, וראה שמ במפרשים.
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